
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про організацію роботи 

штабу національно-патріотичного виховання 

на  2022/2023 навчальний рік 
 

На виконання Указу Президента України «Про стратегію національно-

патріотичного виховання», доручення Президента України про покращення викладання у 

навчальних закладах систем загальної середньої освіти предмета «Захист України» та 

військове патріотичне виховання учнівської молоді, відповідно до розпорядження 

міського голови від 19.12.2016 №1095-р «Про створення Міського національно-

патріотичного центру» з метою формування в учнівської молоді високої громадської 

активності та національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та 

його майбутнього, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити план роботи штабу національно-патріотичного виховання на  

2022/2023 н.р. (додаток 1) 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи забезпечити виконання плану 

роботи штабу національно-патріотичного виховання. 

3. Кураторам груп проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

учнівської та батьківської громадськості про діяльність штабу національно-

патріотичного виховання. 

4. Висвітлювати роботу штабу національно-патріотичного виховання на сторінці 

сайту ліцею. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи 

 

 

 

Директор ліцею                                                              Дарія  НОВОХАТНА 

 

 

 

  

Код ЄДРПОУ 33323774 

НАКАЗ 

м. Дніпро № 66 05.09.2022  

 

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ОСВІТИ 

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ  ЛІЦЕЙ  НАУКОВОГО  СПРЯМУВАННЯ 

ПРИ  УНІВЕРСИТЕТІ  МИТНОЇ  СПРАВИ  ТА  ФІНАНСІВ» 

ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

(КЗО  «ФЕЛ»  ДМР) 



додаток 1 

План роботи 

штабу національно-патріотичного виховання 

Комунального закладу освіти 

«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування  

при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради 
 

№ Назва заходу 
Термін 

проведення 
Відповідальний 

1 
Проведення Першого уроку «Ми українці: честь і слава 

незламним!» 

1 вересня Адміністрація 

куратори 

2 Виставка робіт «Ріка нашої пам’яті» 
Квітень - 

травень 

Адміністрація 

куратори 

3 

Участь в конкурсі творчих робіт учнів, студентів та 

вчителів «Уроки війни та Голокосту – уроки 

толерантності» 

Серпень - 

жовтень Шаріпова Т.В. 

4 Онлайн екскурсії до музеїв міста 
Протягом 

року 
Куратори 

5 
Онлайн екскурсії по історичним місцям 

Дніпропетровщини 

Протягом 

року 
Куратори 

6 Онлайн екскурсії по Україні Протягом року Куратори 

7 

Тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам 

українських воїнів, боротьби за територіальну 

цілісність, незалежність України: 

- День Соборності України 

- День пам’яті Героїв Крут 

- День Революції Гідності, увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні 

- Міжнародний день миру 

- День Захисника України 

- День Гідності та Свободи 

День Збройних Сил України 

 

 

 

20 – 22 січня 

29 – 30 січня 

20 лютого 

 

21 вересня 

14 жовтня 

21 листопада 

06 грудня 

Адміністрація, 

куратори груп 

8 

Інформаційно – просвітницькі заходи по засудженню 

комуністичного та націонал-соціалістичного 

тоталітарного режимів в Україні та забороні 

пропаганди їхньої символіки, правового статусу та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України у 

ХХ ст., увічнення перемоги над нацизмом у ІІ світовій 

війні: 

- Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

- Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів 

- З нагоди створення Української Громадської Групи 

сприяння виконанню Гельсінських угод 

- Дні пам’яті та примирення «1939 – 1945. Ніколи 

знову» 

- День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 

-  До роковин трагедії Бабиного Яру  

-  День пам’яті жертв голодомору 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 січня 

11 квітня 

 

09 листопада 

 

08 – 09 травня 

 

22 червня 

 

28 – 29 вересня 

24-25 листопада 

Адміністрація, 

куратори груп 



9 

Тематичні заходи з морально-духовного виховання, 

підвищення рівня національної свідомості, почуття 

гордості за Україну, державну мову 

- Міжнародний день рідної мови 

- Шевченківські дні; 

- День Європи 

- День слов’янської писемності і культури 

- День Конституції України 

- День Державного Прапора України 

- День незалежності України 

- Міжнародний день писемності 

- Заходи до Дня міста 

- День української писемності та мови 

 

 

 

21 лютого 

09 – 10 березня 

20 травня 

24 травня 

28 червня 

23 серпня 

24 серпня 

08 вересня 

10 вересня 

09 листопада 

Адміністрація. 

куратори груп 

10 
До Дня українського козацтва патріотична година 

«Нація нескорених: від козацтва до сьогодення» 

Жовтень 
Куратори груп 

11 

Спецвипуски ліцейської газети, присвячені Дню 

Гідності і Свободи, Дня Героїв Небесної Сотні, Дню 

Перемоги 

Листопад, 

лютий, травень Адміністрація 

12 
До Дня Збройних сил України конкурс есе та малюнків 

«Збройні сили України – слава, гордість, міць країни!» 

Грудень 
Куратори груп 

13 

Години спілкування: Закон України «Про загальний 

військовий обов’язок і військову службу», права та 

обов’язки громадянина щодо захисту Батьківщини 

Грудень 

Куратори груп 

14 

Участь у Всеукраїнських акціях «Лист пораненому», 

«Спільними зусиллями», «Ми разом», «З вірою в 

серці», «Від серця до серця» 

Протягом року 
Адміністрація, 

куратори груп 

15 
Участь у Всеукраїнській освітній кампанії «Голуб 

миру» під гаслом «Право народів на мир» 

20 вересня Адміністрація, 

куратори груп 

16 Участь в акції «Прапор у твоєму вікні» 
Серпень, 

вересень 

Учнівський 

праламент 

17 

На виховних годинах проведення бесід «Особиста 

гідність», «Безпека життя», «Громадська позиція», 

«Попередження торгівлі людьми» 

Протягом року 
Адміністрація, 

куратори груп 

18 
Участь в конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно» 

Листопад Адміністрація 

19 Участь в акції «Оберіг для воїна» 
Жовтень, 

грудень 

Куратори 

20 

Проведення виховних година бесід з метою 

утвердження у свідомості молоді переконань про 

єдність і соборність України 

Протягом року Куратори груп 

21 
Участь у всеукраїнській історико-краєзнавчій акції             

«А ми ту славу збережемо» 

Протягом року Куратори груп 

 

 

 

Директор ліцею                                                               Дарія  НОВОХАТНА 


